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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

รายละเอียดขอมูลของบริษัทปรากฏตามแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2547 (แบบ 56-1) ซึ่งบริษัทไดยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ทานสามารถดูรายละเอียดขอมูลของบริษัทตามแบบ 56-1 ไดจาก
Web Site ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดที่ www.sec.or.th หรือที่ Web site ของบริษัท
ขอมูลของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 56-1 ดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.5

นโยบายการลงทุนของ ปตท.
นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจตางๆ ทั้งในสวนของการลงทุนใหม การขยายหรือเพิ่มกําลังการผลิตเดิม การเขา
ซื้อหุนหรือซื้อกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบดังนี้ แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่สามารถสราง
มูลคาเพิ่มและใหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท โดยการลงทุนนั้นอาจจะเปนการ
ลงทุนโดย ปตท. หรือผานบริษัทในเครือ ปตท. ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและศักยภาพของแตละบริษัทนั้นๆ เปนสําคัญ

การลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. โดยรวมจะมีทั้งการลงทุนโดย ปตท.และการลงทุนโดยผานบริษัท
รวมและบริษัทในเครือ ลักษณะการทําธุรกิจเปนลักษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสรางการถือหุนภายในกลุม
ปตท. นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดังกลาวขางตน ปตท.มีการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยพยายาม
สรางกลไกการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งเพื่อสรางความชัดเจนและ
ปองกันความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
1. ราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี มีลักษณะเปน Commodity และมีราคาตลาดอางอิงจาก
แหลงตาง ๆ ลักษณะการซื้อขายผลิตภัณฑ จึงเปนการซื้อขายโดยอางอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับ
ทั่วไป
2. ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เปนไปบนพื้นฐานของธุรกิจที่โปรงใส
โดยจัดทําเปนสัญญาระยะยาว ที่มีเงื่อนไขเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ
3. มีนโยบายการกํากับดูแล โดยมีการบริหารจัดการที่โปรงใส ผานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ของ
แตละบริษัท มีการคานอํานาจการบริหารจัดการ โดยผานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูอนุมัติการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ใน
กรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัด) ที่จะดูแลและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย
4. มีการจัดโครงสรางในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทที่ชัดเจน เชน การที่ ปตท. มีทิศทางและนโยบายในการ
ควบรวมกิจการระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน
หากกลาวโดยรวมแลว ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. โดยเริ่มแรกเปนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐ โดยที่ขณะนั้น รัฐมีนโยบายสงเสริมการลงทุน และมุงเนนในการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในประเทศ เพื่อทดแทนการ
นําเขา และเนื่องจากการลงทุนดังกลาวตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงเปน
แกนนําในการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน โดยจัดตั้งบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ซึ่งใชกาซ
ธรรมชาติในกระบวนการผลิต (Gas Base) และตอมา ไดมีการจัดตั้งบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ใช
คอนเดนเสทในกระบวนการผลิต และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ใชแนฟทา ในกระบวนการผลิต (Liquid
Base) และในสวนขยายกําลังการผลิตของ TOC ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ โดยที่การดําเนินธุรกิจจะแบงสายลักษณะธุรกิจตาม
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปน Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบงตามผลิตภัณฑ เชน สายโอเลฟนส และ สายอะโรเมติกส
ซึ่งสายของผลิตภัณฑปโตรเคมี สามารถผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องตั้งแตขั้นตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งนี้ การที่จะใชวัตถุดิบชนิดใดเปน
วัตถุดิบในการผลิต หรือการที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑตัวใด จะตองมีการกําหนดกอนการเริ่มดําเนินการกอตั้งบริษัท กอสราง
โรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการลงทุน
ตองใชเงินจํานวนมาก
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อยางไรก็ตาม ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นโดยกําหนดใหมีการรวม
บริษัทที่มีลักษณะการดําเนินกิจการหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน เชน ในกลุมธุรกิจปโตรเคมีจะมีการปรับโครงสราง กลุมธุรกิจใน
รูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบงสายลักษณะของวัตถุดิบและ Value chain เปน Gas based และ Liquid based
และใหมีการควบรวมกิจการระหวาง NPC และ TOC เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซฯ
(Gas based value chain) โดยผลิตภัณฑสวนใหญของกลุม ปตท. ไดแก ปโตรเคมีตนน้ําประเภทโอเลฟนส อะโรเมติกส และ
ปโตรเคมีปลายน้ํา ไดแก High Density Polyethylene รวมทั้งโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการไดแก Mono Ethylene Glycol
และผลิตภัณฑตอเนื่อง สวนกลุมธรุกิจปโตรเคมีของ TPI ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ํามัน ประกอบดวย
ปโตรเคมีตนน้ําประเภทโอเลฟนส อะโรเมติกส ขั้นกลางประกอบดวย Styrene Monomer, Polyol และปลายน้ํา ประกอบดวย
Expandable Polystyrene, MTBE, Butene, ABS, Polyethylene และ polypropylene เปนตน
การลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย (จํากัด) (TPI) ของ ปตท. นั้น โดยที่ TPI ประกอบธุรกิจปโตรเลียม
และปโตรเคมีครบวงจร ซึ่งใชวัตถุดิบจากน้ํามันดิบ (Crude oil) ในกระบวนการผลิต โดยรับจากโรงกลั่นน้ํามันของตนเองเปน
หลัก กลุมโรงงานปโตรเคมีของ TPI ประกอบดวย ปโตรเคมีตนน้ํา ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส ซึ่งจะเปนวัตถุดิบปอนใหแก
ปโตรเคมีขั้นกลาง และขั้นปลายของตนเองเชนกัน จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑปโตรเคมีสวนใหญของ TPI ไมซ้ําซอนกับผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีของกลุม ปตท. สวนทางดานธุรกิจการกลั่นของ TPI ประกอบดวยผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามประเภทของโรงกลั่น
โดยทั่วไป โดยมีปริมาณการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณรอยละ 12 ของปริมาณการผลิตของประเทศ และจําหนายในประเทศ
เพียงรอยละ 6 ของปริมาณการจําหนายในประเทศ โดยเปนการขายผานสถานีบริการของ TPI ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศรวม 73
สถานีบริการ หรือคิดเปนรอยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีบริการทั้งหมดในประเทศ ที่เหลือเปนการขายโดยตรงใหกับ ลูกคา
อุตสาหกรรม ลูกคาขายสง และสงออก ซึ่งเปนการทําธุรกรรมทางการคาเปนปกติ และไมถือเปนการแขงขันกันทางการธุรกิจ
ปตท. จึงอาจใชชองทางการจําหนายดังกลาวที่มีอยู เสริมการทําการตลาดของกลุม ปตท. และ TPI
อนึ่ง การเขาลงทุนใน TPI ซึ่งเปนบริษัทมหาชน เชนเดียวกัน จึงไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจาก ปตท. จะ
ลงทุนใน TPI รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมดของทีพีไอ โดยมีผูรวมลงทุนรายใหญรายอื่น ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ธนาคารออมสิน กองทุนรวมวายุภักษ 1 และกลุมธนาคารเจาหนี้เงินกู จะถือหุนใน TPI รวมกันรอยละ 38.5 ซึ่งจะเปนกลไกหนึ่ง
ในการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝาย นอกจากนี้ การเขาลงทุนใน TPI ของ ปตท. จะชวยเสริมความเขมแข็งให TPI และ
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เนื่องจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ และครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่เปน
ความตองการของตลาด และสามารถเปนกาวกระโดดในการเปนผูนําในธุรกิจ
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6.2.1. โครงการโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6
จากการที่ ปตท.ไดปรับปรุงกําลังการสงกาซธรรมชาติในทะเลของระบบทอสงกาซฯ เสนที่ 3 จาก 1,700 เปน 1,860
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพื่อรองรับความตองการกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากกาซฯ เพื่อใชผลิต LPG
และวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งมีความตองการสูงไดอยางเต็มที่ กอปรกับตลาดในประเทศสามารถรองรับการลงทุน
ใน Ethane Cracker เพื่อผลิต Ethylene ขนาด 1,000,000 ตันตอป ซึ่งเปนขนาดประหยัด (Economy of Scale) คณะกรรมการ ปตท.
ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 จึงไดมีมติอนุมัติในหลักการให ปตท. ดําเนินโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6
ขนาดกําลังการผลิต 600-650 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งสามารถผลิต LPG 830,000 ตันตอป NGL 171,000 ตันตอป และผลิตกาซ
อีเทนในปริมาณเพิ่มเติมจากโรงแยกกาซฯ อีเทน เพื่อใหเพียงพอสําหรับการผลิตของ Ethane Cracker ที่ขนาด 1,000,000 ตันตอป
ระยะเวลากอสราง 27 เดือน เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไตรมาส 4 ป 2551
6.2.2. บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE)
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติให PTTPE ซึ่งเปนบริษัทที่ ปตท.รวมทุน
กับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ในสัดสวน 50 : 50 ดําเนินการขยายกําลังการผลิต Ethane Cracker จาก
410,000 ตันตอป เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิต LDPE ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน
LLDPE ขนาด 400,000 ตันตอป สําหรับ Ethylene สวนที่เหลือประมาณ 300,000 ตันตอป PTTPE จะจําหนายใหกับ NPC เพื่อใช
เปนวัตถุดิบสําหรับโครงการขยายกําลังการผลิต HDPE และโครงการ Autoclave LDPE&EVA (Ethylene Vinyl Acetate) รวมถึง
จําหนายใหกับลูกคารายอื่น ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดของ PTT PE คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 944 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
35,875 ลานบาท (คิดเปนสวนของ ปตท. 236 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,969 ลานบาท) เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย
ประมาณไตรมาส 1 ป 2552 ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวยังคงสัดสวนการลงทุนระหวาง ปตท.และ NPC ที่รอยละ 50 : 50 อัตราสวน
หนี้สินตอทุน 1 : 1 โดยผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ทั้งโครงการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.3 เปน 20.4
6.2.3. บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM)
คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติอนุมัติให ปตท.รวมทุนกับ NPC และบริษัท
บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินธุรกิจดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑโพลีเมอรของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. บริษัทดังกลาวจะมี
ทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท มีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่ระดับ 50% 25% และ 25% ตามลําดับ ทั้งนี้ คาด
วาการจัดตั้งบริษัท PTTPM ดังกลาว จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบและบริการ การบริหารจัดการการตลาด
การจัดจําหนายและการบริหารตัวแทนจําหนาย รวมถึงสรางความแข็งแกรงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑโพลีเมอร
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6.2.4. บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 บริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) บริษทั ยอยของบริษัท
ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farmout Agreement) ในแปลงบี (Block B) นอกชายฝงประเทศกัมพูชา กับบริษัท Resourceful Petroleum (RPL) โดย PTTEPO จะ
เปนผูดําเนินการและถือสัดสวนรวมทุนรอยละ 40 การเขารวมทุนดังกลาว จะมีผลบังคับเมื่อไดรับการอนุมัติสัญญาแบงปน
ผลผลิต (Production Sharing Contract) จากรัฐบาลกัมพูชา
6.2.5. บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน กับ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด
(มหาชน) (TPI) ในสัดสวนรอยละ 31.5 ของจํานวนหุนทั้งหมด เปนจํานวนประมาณ 6,142.50 ลานหุน ที่ราคาเบื้องตน 3.30 บาท
ตอหุน หรือคิดเปนเงินประมาณ 20,270 ลานบาท อยางไรก็ตาม การซื้อขายหุน TPI ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบสถานะ TPI และ
บริษัทยอยในรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน ความสําเร็จของการออกจากแผนฟนฟูกิจการของ TPI รวมถึง
การเขาไปมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจของ TPI ทั้งนี้ การชําระเงินคาหุนจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ TPI และบริษัทยอย
ออกจากแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งไมเกินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ตามที่ระบุในแผนการฟนฟูกิจการของ TPI
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8.

โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัท

8.1.1

แบบ 69-1

หุนสามัญ
(1) ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,372,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,837,245,725 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
โดยเปนทุนชําระแลว 27,972,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,797,245,725 หุน

8.2

ผูถือหุน
ปตท. มีโครงสรางผูถือหุนดังนี้
รายการ

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
- กระทรวงการคลัง
- กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
- กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่งโดย บลจ.กรุงไทย
- สถาบันและนักลงทุนทั่วไป
ทุนที่ยังไมชําระ

หุน
2,837,245,725
2,797
1,468
218
218
893
53

บาท
28,372,457,250
27,972
14,677
2,179
2,179
8,937
528

รอยละ
100.0
52.5
7.8
7.8
31.9

ทั้งนี้ รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 22 มีนาคม 2548 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ในวันที่ 12 เมษายน 2548) เปนดังนี้
ชื่อ-สกุล
จํานวนหุน
รอยละของจํานวนหุนทั้งหมด
ลําดับที่
1. กระทรวงการคลัง *
1,467,750,743
52.47
2. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี
217,900,000
7.79
3. กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย
217,900,000
7.79
4. State Street Bank and Trust Company
1.56
43,612,702
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HSBC (Singapore) Nominess Pte. Ltd.
Nortrust Nominess Ltd.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
State Street Bank and Trust Company, for London
สํานักงานประกันสังคม
HSBC Bank Plc-Clients General A/C
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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการองคกร

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 4
คณะ ชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการ
ผานคณะกรรมการจัดการ 11 คณะ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

9.2

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 3 พฤษภาคม
2548 มีจํานวน 15 ทาน ประกอบดวย
y กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 14 ทาน (และเปนกรรมการที่เปนอิสระ 10 ทาน ซึง่ เกินกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

วันที่ไดรับแตงตั้ง

1.

นายเชิดพงษ สิริวิชช

ประธานกรรมการ

9 เม.ย. 47

2.

นายศุภรัตน ควัฒนกุล

กรรมการ

12 เม.ย. 48

3.

นายสมชาย วงศสวัสดิ์

กรรมการ

12 เม.ย. 48

4.

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช

กรรมการ

9 เม.ย. 47

5.

นายพัฒเดช ธรรมจรีย

กรรมการ

12 เม.ย. 48

6.

พล.อ. ชัยศึก เกตุทัต

กรรมการ

29 เม.ย. 46

7.

นายอําพน กิตติอําพน

กรรมการ

12 เม.ย. 48

8.

นายพละ สุขเวช

กรรมการ

29 เม.ย. 46

9.

นายโอฬาร ไชยประวัติ

กรรมการ

29 เม.ย. 46

10.

นายประพันธ นัยโกวิท

กรรมการ

29 เม.ย. 46

11.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

กรรมการ

9 เม.ย. 47

12.

นายเมตตา บันเทิงสุข

กรรมการ

9 เม.ย. 47

13.

นายพิษณุ สุนทรารักษ

กรรมการ

9 เม.ย. 47

14.

นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช

กรรมการ

12 เม.ย. 48

15.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการและเลขานุการ

10 ส.ค. 46
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ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. ไดกําหนดนิยามความเปน
อิสระของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และ ตลท. ดังนี้
y ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทรวมทุน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นัยรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย)
y ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึง
ที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาดานอื่นๆ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท. บริษัท
ในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน หรือสวนไดสวนเสียใน
ลักษณะดังกลาวมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
y ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน เปนลูกคา คูคา เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้เงินกู เปนตน รวมทั้ง
ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ
ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ
y ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของ
ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมไดรับการแตงตั้งใหเปน
ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ
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การถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท. (ณ วันที่ 30 เมษายน 2548)
ลําดับ

รายชื่อกรรมการ

จํานวนหุน
จํานวนหุน ณ 30 เมษายน 2548
เพิ่ม (ลด) ระหวางป
2547 (หุน) 2548 (หุน)
(หุน)

1.

นายเชิดพงษ สิริวิชช

-

-

-

2.

นายศุภรัตน ควัฒนกุล

-

2,000

2,000

3.

นายสมชาย วงศสวัสดิ์

-

-

-

4.

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช

10,000

10,000

-

5.

นายพัฒเดช ธรรมจรีย

-

-

-

6.

พล.อ. ชัยศึก เกตุทัต

-

-

-

7.

นายอําพน กิตติอําพน

-

-

-

8.

นายพละ สุขเวช

-

-

-

9.

นายโอฬาร ไชยประวัติ

-

-

-

10.

นายประพันธ นัยโกวิท

-

-

-

11.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

-

-

-

12.

นายเมตตา บันเทิงสุข

-

-

-

13.

นายพิษณุ สุนทรารักษ

-

-

-

14.

นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช

-

-

-

15.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

345,820

345,820

-

หมายเหตุ

รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548

รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548
รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548

รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงตั้งจาก
กรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอย
หนึ่งคน ตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ ดัง
รายชื่อตอไปนี้
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ชื่อ

ตําแหนง

1. นายโอฬาร ไชยประวัติ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่เปนอิสระและมีความรูด านบัญชีการเงิน

2. นายประพันธ นัยโกวิท

กรรมการ

กรรมการที่เปนอิสระ

3. นายพัฒเดช ธรรมจรีย

กรรมการ

กรรมการที่เปนอิสระและมีความรูด านบัญชีการเงิน

4. นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช

กรรมการ

กรรมการที่เปนอิสระและมีความรูด านบัญชีการเงิน

โดยมีนายตระกูล ฉัตรดรงค ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ

กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอยางสม่ําเสมอเปนประจําเดือนละครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งจะมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝายบัญชี ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
• (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
• จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท

9.4 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ทั้งนี้ ปจจุบันประกอบดวย
กรรมการ 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายศุภรัตน ควัฒนกุล

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหาร

2. นายพละ สุขเวช

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

3. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

ในตนป 2548 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุม 1 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
• ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญ
เพื่อใหเกิดความโปรงใส

9.5 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ทั้งนี้ ปจจุบัน
ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสมชาย วงศสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

2. นายพิษณุ สุนทรารักษ

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

3. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหาร

ในตนป 2548 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง และมีรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
• ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรม
และสมเหตุสมผล และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547
ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. พลเอก ชัยศึก เกตุทัต

ประธานกรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

2. นายประพันธ นัยโกวิท

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

3. นายพิษณุ สุนทรารักษ

กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจ ัดการใหญ ทําหนาที่เลขานุการ

ในตนป 2548 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 1 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท
• ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ
และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท
• มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี

9.7 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ทั้งนี้
ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก 7 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. กรรมการผูจัดการใหญ

ประธานกรรมการ

2. รองกรรมการผูจัดการใหญ บริหารองคกร

กรรมการ

3. รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร

กรรมการ

4. รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจน้ํามัน

กรรมการ

5. รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

กรรมการ

6. รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น

กรรมการ

7. รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร

กรรมการและเลขานุการ

โดยผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจ ดั การใหญ เปนผูช วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการ มีการประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
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9.8 รายชื่อผูบ ริหาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2548
(ประวัติผูบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ดังปรากฏในเอกสารแนบ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
นายอนนต สิริแสงทักษิณ
นายพิชัย ชุณหวชิร
นายทรงวุฒิ ชินวัตร
นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
นายปรัชญา ภิญญาวัธน
นายวิโรจน มาวิจกั ขณ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริหารองคกร
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจน้ํามัน
รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(กรรมการอํานวยการ บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ
(กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจ ัดการใหญ การเงินองคกร
ผูจัดการฝายบัญชี

9. นายปติ ยิ้มประเสริฐ
10. นายอดิเทพ พิศาลบุตร
11. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
12. นางปริศนา ประหารขาศึก

การถือหลักทรัพยของผูบริหาร
ลําดับ

รายชื่อผูบริหาร

จํานวนหุน
จํานวนหุน ณ 30 เมษายน 2548
เพิ่ม (ลด) ระหวางป
2547 (หุน)
2548 (หุน)
(หุน)

1.

นายอนนต สิริแสงทักษิณ

95,030

60,030

(35,000)

2.

นายพิชัย ชุณหวชิร

33,080

33,080

-

3.

นายทรงวุฒิ ชินวัตร

16,876

16,876

-

4.

นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย

124,630

124,630

-

5.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร

78,208

88,208

10,000

6.

นายปรัชญา ภิญญาวัธน

101,980

101,980

-

7.

นายวิโรจน มาวิจักขณ

101,980

101,980

-

8.

นายปติ ยิ้มประเสริฐ

98,820

98,820

-

9.

นายอดิเทพ พิศาลบุตร

78,809

78,809

-

10.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน

60,365

60,365

-

11.

นางปริศนา ประหารขาศึก

29,363

29,363

-

สวนที่ 2 หนาที่ 13

หมายเหตุ

แตงตั้งเมื่อ 1 เม.ย. 48

